
Urbs recebe em média seis
pedidos por dia Só em 2011,
já foram 1.068 pedidos 

Cidade tem 476 lombadas do
tipo ‘quebra-molas’ {pág 04}

DENIS FERREIRA NETTO/FUTURA PRESS

Empate em casa

Jogo equilibrado entre Atlético e Corinthians terminou em 1 x 1 na Arena 

Curitiba ganha
mais 26 câmeras

Até o fim do ano, serão 115 as câmeras de segurança instaladas na cidade 
Elas são monitoradas pela Guarda Municipal na central da praça Rui Barbosa 
GM faz 25 anos e assume novas funções, como o patrulhamento ostensivo {pág 02}

População
pede mil
lombadas 

Bebida pode ter
mais imposto 
Projeto que tramita no 
Senado vai encarecer 
preço dos produtos {pág 07}

Tumulto fere 
29 em Londres
Polícia mata jovem e desencadeia
onda de protestos  {pág 08}

Trânsito

MPB4 SE APRESENTA
A PARTIR DE 

QUINTA NO TEATRO DA
CAIXA {pág 11}

EDITH DE CAMARGO
FAZ PRIMEIRA   

APRESENTAÇÃO SOLO
DESDE 2001 {pág 11}

LCD
SOUNDSYSTEM 
LANÇA DISCO 
DE HITS {pág 09}

Cai número 2
da Agricultura 
Denúncia derruba secretário 
executivo Milton Ortolan {pág 06}

Mín 12°C
Máx 24°C

CURITIBA
Segunda-feira, 
8 de agosto de 2011
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Câmara apoia vítima
do voo 1907 da Gol
Hoje, às 14h30, Rosane
Gutjahr, representante da
Associação de Familiares e
Amigos das Vítimas do
Voo 1907, fala na Câmara
Municipal de Curitiba. Os
vereadores estão apoiando
a associação no processo
criminal contra os pilotos
norte-americanos Joseph
Lepore e Jan Paul Paladi-
no, responsáveis pelo jato
Legacy que colidiu com o
Boeing da Gol em 2006,
deixando 154 mortos. 

Os vereadores de Curiti-

ba devem assinar um abai-
xo-assinado em apoio à As-
sociação, que busca justiça
para os familiares. Rosane
Gutjahr quer mobilizar os
políticos para que eles
apoiem a causa no Paraná,
onde viviam três vítimas do
acidente. METRO CURITIBA

Rosane Gutjahr

DIVULGAÇÃO

154 pessoas
morreram no

acidente com o voo 1907
da Gol, em 2006. Rosane
Gutjahr é viúva de uma
das vítimas.

Mobilidade
urbana
DEBATE. Estão abertas as
inscrições para o work-
shop “Como resolver o
problema de mobilidade
urbana em Curitiba?”, or-
ganizado pelo Departa-
mento de Transportes do
Setor de Tecnologia da
UFPR. Será no dia 31, no
auditório da Administra-
ção do campus Politécni-
co, e terá 4 palestras e um
painel de debates. Inscri-
ções pelo site www.mobili-
dadecuritiba.com.br. 

METRO CURITIBA

Sanepar faz
obra em FRG
ÁGUA. Hoje, a Sanepar fará
obras de melhorias e de
manutenção na Estação de
Tratamento de Água Des-
pique, podendo afetar o
abastecimento de água no
município de Fazenda Rio
Grande. 

METRO CURITIBA

Breves

Até o fim do ano, a Guarda
Municipal de Curitiba vai
colocar em operação mais
26 câmeras de segurança na
cidade. Elas vão se somar às
89 já instaladas e que são
monitoradas pela GM a par-
tir da central instalada na
praça Rui Barbosa. 

Segundo o secretário
municipal de Defesa So-
cial, Nazir Chaim, as novas
câmeras serão instaladas
no centro e em alguns
bairros. Um pré-projeto da
secretaria, que ainda não
tem recursos viabilizados,
prevê a ampliação do nú-
mero de câmeras para 450
até a Copa de 2014.

O monitoramento por
câmeras, explica o secretá-
rio, facilita muito o traba-
lho da Guarda Municipal,
que hoje contempla muito
mais funções do que quan-
do foi criada, em 1986. An-

tes, a GM praticamente só
fazia a proteção dos edifí-
cios públicos do município.
Ao longo dos anos, a insti-
tuição ganhou credibilidade
e novas funções.

Atualmente, a GM tra-
balha como força auxiliar
dos serviços de segurança
pública. Praticamente
100% dos guardas traba-
lham armados. Mesmo fo-
ra de serviço, a Guarda cu-
ritibana tem direito a por-
te de arma, o que é raro
no país e foi conseguido
através de convênio na Po-
lícia Federal.

“A Guarda Municipal
tem uma credibilidade
muito grande junto à popu-
lação da cidade”, diz o se-
cretário de Defesa Social.

Guarda Municipal vai
usar mais 26 câmeras 

Corporação comemora 25 anos amanhã com 1,7 mil homens e cada vez mais funções 
Com efetivo armado, Guarda assumiu o patrulhamento ostensivo que antes era só da PM

“Guarda Municipal ganhou a incumbência de proteger a população”, diz secretário

RODRIGO LEAL/METRO CURITIBA

Painel

OAB debate 
liberdade  de
expressão
Miguel Reali Júnior,
Belmiro Valverde
Jobim Castro, Luiz
Roberto Antoniuk e
Luiz Geraldo Mazza
são debatedores em
evento programado
para hoje, às 19h,
na sede da Ordem
dos Advogados do
Brasil, à rua
Brasilino Moura,
253, Ahu. O
encontro sobre
Liberdade de
Expressão dá início
às comemorações
da semana do
advogado. 

METRO CURITIBA

GM tem 
até tropa 
de elite
O GOE (Grupo de Opera-
ções Especiais) e o Gru-
pamento de Motocicletas
são espécies de tropas de
elite da Guarda Munici-
pal. Seus integrantes –

40 guardas – têm capaci-
tação para uso de pisto-
las e formação nos mes-
mos moldes da Polícia
Militar. Os dois grupos
atuam no patrulhamen-
to da área central e em
eventos de grande aglo-
meração de pessoas, in-
clusive na proteção do
trabalho da própria GM.

METRO CURITIBA

Atendimento

No centro, é comum 

a GM chegar antes da 

Polícia Militar para 

atender chamados.

Média diária

35 ocorrências atendidas,
inclusive furto de carros e
tráfico de drogas.
Uso ou venda de drogas

Foram 532 ocorrências de

janeiro a maio deste ano.
Cães ferozes

Guardas recolheram 807
de janeiro a maio.
Alarmes

No período, foram atendi-
dos 765 disparos em pré-
dios da prefeitura.
Perturbação do Sossego

Guardas atenderam 696 ca-
sos de janeiro a maio.
Em 2010

Guardas atenderam um to-

tal de 23,7 mil ocorrências.
Em 2011

Até o fim de julho, foram
16 mil atendimentos.
Centro

Diariamente, 120 homens
ajudam no patrulhamento.
Transporte coletivo

Guardas cuidam dos termi-
nais e circulam nas vias ex-
pressas.
Jogos de futebol

GM usa 20 viaturas. 

MARTHA.FELDENS
@METROJORNAL.COM.BR

Cotações
Dólar

+ 0,37%
(R$ 1,58)

+ 0,89%
(R$ 224)

+ 0,26%
(52.949 pts)

Euro

Bovespa

Selic
(12,5%)

Salário
Mínimo
(R$ 545)
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As lojas do centro de Curi-
tiba abriram ontem para
que os consumidores tives-
sem mais opções de com-
pra para o Dia dos Pais,
além das lojas de shopping
centers. A iniciativa da As-
sociação Comercial e do
seu projeto Centro Vivo
deu certo. Uma programa-
ção paralela, com ativida-
des de lazer, no calçadão
da rua 15, ajudou a segurar
os consumidores  na região
central.

A intenção da ACP é
abrir o comércio central
em domingos que antece-
dam  datas comemorati-
vas. O próximo domingo
em que as lojas estarão
abertas será dia 9 de outu-
bro, para as  compras de
presentes do Dia das Crian-
ças. Depois disso, só no do-
mingo anterior ao Natal as
atividades vão se repetir,
sempre com programação

de lazer no calçadão.
Este ano, o comércio de

Curitiba espera ter um cres-
cimento de 10% nas vendas
de presentes do Dia dos
Pais. Uma pesquisa enco-
mendada pela ACP ao Insti-
tuto Datacenso mostra, no
entanto, que o valor dos
presentes será um pouco
mais baixo que no ano pas-
sado. Este ano o valor mé-
dio será de R$ 128. Em
2010, foi de R$ 140. 

METRO CURITIBA

Comércio aberto é aprovado

Centro Vivo faz promoção para atrair consumidores

RODRIGO LEAL/METRO CURITIBA

Associação Comercial organiza atividades para segurar o consumidor no calçadão da 15
Intenção é repetir abertura do comércio central em domingos que antecedem datas festivas 

Gival João Cordeiro
28, AUXILIAR DE PRODUÇÃO

“Nos domingos é bom de
comprar, não tem fila. Não dá

tempo dia de semana.” 

Denise do Rocio
41, AUXILIAR DE LABORATÓRIO

“Gostei, porque trabalho até
as 19h e não dá tempo de pe-

gar o comércio aberto. Do-
mingo é sem fila.”

Eles compram

10%
de crescimento nas
vendas é o que prevê
pesquisa encomenda-
da pela Associação 
Comercial do Paraná
para os presentes do
Dia dos Pais este ano.
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Fernando Valença
FOTÓGRAFO

“Como redutor de velocidade,
acho que as lombadas eletrô-

nicas acabam funcionando
melhor. Em Blumenau, as 

lombadas não são tão altas.”

Sueli Kruger
ARTESÃ

“Há dois anos tinha muito
acidente aqui [na rua Hugo

Simas]. A lombada obriga os
carros a irem mais devagar.”

Santiago de Souza
TAXISTA

“Prefiro a lombada física à
eletrônica. É mais barata e
tão segura quanto a outra. 
A diferença é que não dá 
lucro para a prefeitura.”

Os moradores

e as lombadas

Quem mora em ruas 
movimentadas pede 
as construções, mas 
motoristas reclamam

www.metropoint.com
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Obras exigem desvios
em Santa Felicidade
A partir de hoje até o final
do mês, obras na rua Satur-
nino Miranda, em Santa Fe-
licidade, vão exigir desvios
de carros e também de li-
nhas de ônibus. Segundo a
prefeitura, agentes da Dire-
tran vão direcionar os veí-
culos no local onde será fei-
ta a fresagem do asfalto pa-
ra melhorar os desníveis.

A obra terá quatro eta-
pas: de hoje até sexta-feira
a via estará bloqueada no
trecho entre as ruas Fran-
cisco Dallalibera e José

Faustino Ferro. A segunda
etapa vai de 13 a 16, o
trânsito ficará interditado
entre as ruas José Faustino
Ferro e Isidoro Durigan. 

De 17 a 19 de agosto, os
trabalhos de fresagem na
rua Saturnino Miranda se
darão no trecho entre a
rua Isidoro Durigan e a via
Vêneto. E na quarta e últi-
ma etapa, do dia 20 a 22, o
tráfego estará interrompi-
do entre a via Vêneto e a
avenida Manoel Ribas.

METRO CURITIBA

Fresagem no asfalto

DIVULGAÇÃO PREFEITURA

Inscrição para
professor  
CONCURSO. Terminam hoje
as inscrições para o con-
curso da prefeitura de Cu-
ritiba para os cargos de
educador, auxiliar de ser-
viços escolares e profes-
sor.  As inscrições podem
ser feitas pelo site
www.curitiba.pr.gov.br. 
Os salários iniciais são 
R$ 1.191 para professor
(20 horas); R$ 1.125 para
educadores (40 horas) e 
R$ 646 para auxiliar (40
horas). METRO CURITIBA

PM recaptura
onça parda 
FORÇA VERDE. O Batalhão
de Polícia Ambiental cap-
turou no fim de semana
uma onça parda que havia
fugido de uma chácara
em São José dos Pinhais 

METRO CURITIBA

Breves

Embora a prefeitura receba
quase 6 pedidos de instala-
ção de lombadas por dia, a
Urbs só instalou neste ano
47 novas ondulações. Para
os moradores, a lombada
garante a redução da veloci-
dade, mas a solução é con-
testada por motoristas e es-
barra em exigências de
uma  resolução federal, que
impede a colocação em de-
terminadas áreas.

A Urbs afirma que colo-

ca as lombadas nas áreas
próximas a escolas, hospi-
tais e igrejas, além de lo-
cais com muitos pedes-
tres. Na rua Hugo Simas,
por exemplo, os morado-
res fizeram um abaixo-as-
sinado dois anos atrás – e
conseguiram a colocação
de uma lombada. “Tinha
muito acidente”, justifica
a artesã Sueli Kruger. 

Já o fotógrafo Fernado
Valença faz ressalvas. “Meu

carro é baixo de fábrica, te-
nho que passar de lado nas
lombadas. Acho que as ele-
trônicas funcionam me-
lhor para reduzir a veloci-
dade”, opina.

Pela  resolução 39 do
Contran, locais que podem
receber as lombadas não
podem ter curvas que atra-
palhem a visibilidade ou fi-
quem em descidas.  Para a
coordenadora do núcleo de
psicologia do trânsito da
UFPR, Iara Thielen, somente
lombadas não garantem a
redução da velocidade. “É
uma solução local para
áreas com muitos pedestres.
Já os radares  servem para

manter a velocidade”, diz. 
De acordo com a pesqui-

sadora, se não houver edu-
cação, somente a fiscaliza-
ção e a punição coíbem o ex-
cesso de velocidade no trân-
sito. “Tem gente que quer
dar roupagem de processo
educativo, mas são duas coi-
sas diferentes”, afirma.

Pedidos de lombadas
esbarram em regras

Urbs instalou 47 novas lombadas neste ano, mas pedidos de moradores chegaram a 1.068
Para especialista, só fiscalização e a punição dos motoristas garante baixa velocidade

Prefeitura recebe por dia 6 pedidos de novas lombadas. Número de instaladas chegou a 476

RODRIGO LEAL/METRO CURITIBA

THIAGO.MACHADO
@METROJORNAL.COM.BR

“Motoristas são
condescendentes
com seus erros e
implacáveis com os
dos outros.”
IARA THIELEN, PESQUISADORA

Curitiba e
RMC têm 21 
assassinatos
Levantamento do Instituto
Médico Legal mostra que
de sexta-feira à noite até
ontem, 21 pessoas foram
mortas na capital e região
metropolitana. No total, 
foram 32 mortes violentas
(por arma de fogo, arma
branca ou agressão) no fim
de semana. Seis pessoas
morreram em acidentes de
trânsito, uma morreu por
queimadura, afogada, e
uma por queda. Houve ain-
da duas mortes de causa
não esclarecida.

METRO CURITIBA
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Incêndio
destrói
fábrica
Nove caminhões do Corpo
de Bombeiros foram des-
locados ontem, no come-
ço da noite, para Almiran-
te Tamandaré, onde um
incêndio destruiu a fábri-
ca de ácool da Ilha.  Se-

gundo o Corpo de Bom-
beiros, não houve vítimas.
O fogo teria sido iniciado
com a queda de um balão
sobre a fábrica. Mas os
bombeiros não quiseram
confirmar a informação.
O incêndio, de grandes
proporções, foi controlado
pelos bombeiros por volta
das 19h30. A polícia vai in-
vestigar a causa do incên-
dio a partir de hoje.

METRO CURITIBA

Fim do semestre letivo será na 
segunda quinzena de dezembro

Aulas da UFPR
só acabam a
uma semana
do Natal

Servidores conquistaram a simpatia dos alunos e professores ao seu movimento

RODRIGO LEAL/METRO CURITIBA

Sebrae orienta interessados em atender Petrobras

DIVULGAÇÃO

Palestra diz como ser
fornecedor da Repar

A greve dos servidores da
Universidade Federal do
Paraná obrigou o Conselho
de Ensino a adiar para o
dia 15 a volta às aulas na
instituição. Com isso, já é
certo que o calendário leti-
vo da UFPR vai ultrapas-
ssar a segunda quinzena
de dezembro.

Na sexta-feira, o Supe-
rior Tribunal de Justiça de-
terminou que pelo menos
50% dos servidores retor-
nem ao trabalho. Isso deve
inibir iniciativas de outros
setores da universidade de
aderir à greve dos funcioná-
rios administrativos. Os
professores da UFPR chege-
ram aprovar indicativo de
greve.

Na quarta-feira, o reitor
Zacki Akel participa em Bra-
sília de uma reunião com o
ministro da Educação, Fer-
nando Haddad. A tentativa é
dar fim ao movimento que
se arrasta há quase dois me-
ses e prejudica o calendário
escolar e o atendimento no
HC. METRO CURITIBA

UFPR

Universidade tem 

25 mil alunos

Direito

Apesar da greve, departa-
mento vinha mantendo as
aulas. Mas o Cepe decidiu
paralisá-las também
Setor Litoral

e Centro de Estudos do
Mar continuam as aulas
normalmente 
Hospital de Clínicas

Atendimento está compro-
metido desde o início da
greve. Pronto-atendimento
não funciona e cirurgias 
foram adiadas 

Empresários interessados
em fornecer produtos e
serviços para a Repar po-
dem participar hoje, às
19h, da palestra “Como
Cadastrar sua Empresa na
Petrobras Refinaria Presi-
dente Getúlio Vargas – Re-
par”, que está sendo ofere-
cida pelo Sebrae em parce-
ria com a estatal.

A palestra orienta sobre
como fazer parte do cadas-
tro de fornecedores da Pe-
trobras. A participação é
gratuita e apresenta a lista
de bens de interesse da em-

presa. Os interessados de-
vem confirmar presença
pelo telefone 3643-7977. As
vagas são limitadas. A pa-
lestra é no Ponto de Aten-
dimento ao Empreende-
dor Sebrae, na rua Heitor
Alves Guimarães, 513,
Araucária. METRO CURITIBA

Determinação do
STJ é de que pelo
menos 50% dos
servidores voltem
ao trabalho nas
universidades a
partir de hoje.

Igreja do Portão será restaurada
A Igreja Senhor Bom Jesus
do Portão terá iluminação
cênica e poderá utilizar o
potencial construtivo nas
obras de restauração. 
O anúncio foi feito ontem
pelo prefeito Luciano Duc-
ci, que participou da mis-
sa de comemoração ao iní-
cio das obras da igreja 
e em homenagem ao Dia
do Padre.

A missa foi celebrada pe-
lo bispo Dom João Carlos
Seneme e pelo pároco Hil-
ton Carlos Soares. A recu-
peração da igreja, que foi
destruída em parte por um
incêndio em fevereiro de
2007, faz parte de uma par-
ceria da comunidade local,
prefeitura, Tintas Coral e a
empresa Diprotec. 

Através desta mesma
parceria, já foram pintadas
as igrejas da Ordem, do Ro-
sário e do Carmo. “São pre-
sentes para nossa cidade”,

disse o prefeito.
“Era um dia que esperá-

vamos ansiosamente. Esta-
mos muito felizes por ini-
ciarmos a recuperação da
nossa igreja. Gostaria de
agradecer todos os envolvi-
dos”, disse padre Hilton. 

A igreja foi inaugurada
em 1928 no lugar de uma
capelinha de barro do sé-
culo 20. Ela foi elevada a
paróquia em 15 de dezem-
bro de 1936.

METRO CURITIBA

“Era um dia que
esperávamos
ansiosamente.
Gostaria de
agradecer todos 
os envolvidos.”
PE.HILTON CARLOS SOARES, 
PÁROCO DA IGREJA

Missa ontem celebrou o anúncio da restauração

CEZAR BRUSTOLIN/SMCS

Palestra incentiva
pequenas
empresas a
fornecerem bens e
serviços para 
a Repar.
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Empresas irão 
dividir guichês

Cai o número 2 
da Agricultura
As denúncias de corrupção
envolvendo o ministro da
Agricultura, Wagner Rossi
(PMDB), fizeram a sua pri-
meira vítima: o secretário
executivo de Rossi, Milton
Ortolan, pediu demissão
anteontem.  

O ex-número dois da
Pasta deixou o cargo após
reportagem na revista “Ve-
ja” citá-lo como responsá-
vel por levar o lobista Júlio
Fróes à primeira reunião
na comissão de licitação do
ministério. Segundo a pu-
blicação, Fróes tem até

uma sala própria no Minis-
tério da Agricultura, sem
ser funcionário. Ele é acu-
sado de elaborar editais e
escolhe as empresas presta-
doras de serviços para o
ministério indevidamente.
Na carta de demissão, Orto-
lan diz que é inocente. 

O ministro Wagner Ros-
si também é acusado de lo-
tear cargos na Conab (Com-
panhia Nacional de Abaste-
cimento) para acomodar
parentes de líderes políti-
cos de seu partido. 

METRO

Governo quer professor contra o crack

Para tentar reduzir as filas
e a demora no embarque
nos horários de pico, a
Anac (Agência Nacional de
Aviação Civil) quer que as
companhias aéreas divi-
dam balcões de check-in
nos aeroportos. 

A agência vai abrir uma
consulta pública sobre a
proposta, que inclui o
compartilhamento de gui-
chês e totens de autoaten-

dimento. A ideia é que
quando o balcão de uma
empresa  estiver livre em
horário de grande movi-
mento, outra companhia
possa usar o espaço para o
check-in.

A Anac afirma que o sis-
tema já é aplicado com su-
cesso em aeroportos de
outros países, como Esta-
dos Unidos, Canadá, Aus-
trália e alguns membros

da União Europeia. 
Os interessados em par-

ticipar da audiência públi-
ca devem enviar ao site
www2.anac.gov.br/ suges-
tões à agência até as 18h
do próximo dia 4 de se-
tembro. 

Cumbica
Começou ontem a interdi-
ção parcial de cerca de
40% da pista principal do

aeroporto internacional
de Cumbica, em Guaru-
lhos. Não vai haver redu-
ção de voos, mas aviões de
rotas internacionais vão
ter de carregar menos car-
ga e passageiros. A Jurcaib
(junta das empresas que
operam voos internacio-
nais no Brasil) afirma que
a redução de capacidade
desses aviões será de me-
nos de 10%. METRO

Anac diz que medida vai reduzir filas de embarque nos aeroportos

Merendeira deve 
se entregar hoje
O advogado da merendeira
acusada de colocar veneno
de rato na comida dos alu-
nos de uma escola de Porto
Alegre afirmou que ela deve
se entregar hoje. Na noite do
último sábado, a defesa en-
trou com pedido de relaxa-
mento da prisão. A suspeita,
que havia sido contratada
em caráter emergencial pa-
ra trabalhar na escola três
semanas antes do crime, é
considerada foragida. O de-
legado Cléber Lima vai indi-

ciá-la por tentativa de homi-
cídio doloso – quando há in-
tenção de matar. Na última
quinta-feira, 39 alunos, fun-
cionários e professores da
Escola de Ensino Fundamen-
tal Pacheco Prates foram pa-
rar no hospital depois de al-
moçar no colégio. Foram en-
contrados pequenos sacos
contendo veneno de rato e
uma tesoura na cozinha da
instituição. O produto pode
gerar sangramentos de di-
versos níveis. METRO

LUIZ CARLOS MURAUSKAS/FOLHAPRESS

Pista de Cumbica foi parcialmente interditada
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A partir do ano que vem, os
professores da rede pública
poderão receber treina-
mento específico para lidar
com o problema do crack
nas escolas. O governo fe-
deral pretende preparar
até 50 mil professores. 

A Senad (Secretaria Na-
cional Antidrogas), que
coordena o plano nacional
de combate à substância,
pretende também divulgar
uma pesquisa inédita com
os números de usuários da

droga e o perfil do consu-
mo do crack no Brasil. Ape-
sar de o levantamento ser o
carro-chefe do programa,
ainda não há data para o
seu lançamento. 

“É uma pesquisa muito
complexa, porque ela tem
toda uma abordagem dife-
renciada, que é de convidar
o usuário a fazer exames
para saber se ele tem HIV,
sífilis, hepatite B e C, etc.”,
justificou Paulina Duarte,
secretária da Senad. METRO

Usuários de crack em São Paulo

ANDRÉ PORTO/METRO

Saúde vacina contra
paralisia no sábado
A segunda etapa da vacina-
ção contra paralisia infan-
til começa sábado em todo
o país. Serão mais de 115
mil postos de vacinação
em funcionamento para
imunizar crianças meno-
res de 5 anos.

A primeira etapa da
campanha aconteceu em
junho. Foram vacinadas
2,85 milhões de crianças
entre 0 e 4 anos, segundo o

Ministério da Saúde. 
Na segunda etapa da

campanha, a meta do go-
verno federal é vacinar 95%
do público-alvo. 

Quem já tomou a pri-
meira dose deve retornar
aos locais de vacinação. 

As crianças de 0 a 4 anos
que não foram imunizadas
na primeira etapa da cam-
panha também devem ser
vacinadas agora. METRO

Ministro Wagner Rossi

ALAN MARQUES/FOLHAPRESS
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Proposta prevê variação
no preço do pedágio de
acordo com o fluxo

Além de dor de cabeça,
quem exagerar na bebida
vai sentir desconforto no
bolso se for aprovado o
projeto de lei que cria um
novo tributo sobre a im-
portação e a comercializa-
ção de bebidas alcoólicas. A
medida já passou pela Co-
missão de Serviços de In-
fraestrutura do Senado. 

Segundo o autor da pro-
posta, o senador licenciado
e atual ministro da Previ-
dência Social Garibaldi Al-
ves Filho, a medida pode
desestimular o consumo
excessivo e financiar ações
de controle do alcoolismo.
O novo imposto seria co-
brado sobre as bebidas com
teor alcoólico de 0,5% a
54% (veja ao lado a gradua-
ção de algumas bebidas).

Garibaldi argumenta ha-
ver “evidências científicas
na literatura internacional
de que essa estratégia é efi-

caz, principalmente em re-
lação ao público jovem: a
elevação do preço das bebi-
das alcoólicas faz cair sen-
sivelmente o consumo por
adolescentes”. 

Na próxima etapa de sua
tramitação, o projeto será
examinado pela CCJ (Co-
missão de Constituição,
Justiça e Cidadania) do Se-
nado. METRO

Começa hoje a consulta ao
terceiro lote de restituição
do IRPF (Imposto de Renda
Pessoa Física) de 2011, que
vai pagar restituições a 1,8
milhão de contribuintes.
Segundo a Receita Federal,
as devoluções são referen-
tes, também, aos anos de
2010, 2009 e 2008.  

No próximo dia 15 se-
rão creditadas, simulta-
neamente, as restituições
para um 1.827.948 contri-

buintes, totalizando 
R$ 1,8 bilhão. Deste total,
1.772.511 de pessoas rece-
berão restituições relacio-
nadas ao imposto cobrado
em 2011. 

A restituição fica dispo-
nível no banco durante um
ano. Se o contribuinte não
fizer o resgate nesse prazo,
deverá fazer um requeri-
mento pelo site da Receita
(receita.fazenda.gov.br).  

METRO

Projeto aprovado em comissão do Senado prevê 
o aumento dos impostos sobre todas as bebidas 
alcoólicas, incluindo as de baixa graduação

Bebida pode ficar mais cara

Cuidado com a ressaca – ela pode atingir também o seu bolso

TUCA VIEIRA/FOLHAPRESS

A definição das tarifas po-
derá ser feita a partir da
quantidade de veículos
que passam pelas cabines
em cada período do dia, se
for aprovado um projeto
de lei do deputado Felipe
Bornier (PHS-RJ). 

A proposta prevê que as
taxas dos serviços públi-
cos em geral sejam deter-
minadas a partir do com-

portamento dos consumi-
dores – a chamada lei da
oferta e da procura.

Bornier ressalta, no en-
tanto, que as alterações
só valerão para as futuras
concessões. “Uma refor-
mulação de parâmetros
tarifários para as conces-
sões em vigor traria enor-
me insegurança jurídica”,
justifica.

A Lei das Concessões,
que seria alterada com a
aprovação do projeto, pre-
vê atualmente que as tari-
fas poderão ser diferencia-
das em função das caracte-
rísticas técnicas do serviço
e dos custos específicos
provenientes do atendi-
mento aos distintos seg-
mentos de usuários. 

METRO

À noite, cobrança pode ficar mais barata

APU GOMES/FOLHAPRESS

Graduação alcóolica

As bebidas mais apreciadas 
pelos brasileiros estão na faixa 
de graduação entre 0,5% e 54% 

Cerveja

Vinho

Vodca

Uísque

Cachaça

4%

35% a 60%

38% a 54% 

38% a 48%

 11% a 14%

56%
DO PREÇO ATUAL DA CERVEJA 
JÁ SE DEVE A IMPOSTOS

Imposto já é alto

www.metropoint.com
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Calendário

4o lote de restituições
pagamento em 15/9 

5o lote de restituições
pagamento em 17/9

6o lote de restituições
pagamento em 16/9

7o lote de restituições
pagamento em 15/9

1,8 milhão de contribuintes 
recebem restituição do 3o lote
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Número de mortos
na Síria sobe para 50
Cerca de 50 pessoas more-
ram, ontem, na Síria em
mais um ataque entre o go-
verno e militantes locais.
A cidade oriental de Deir al
Zor, maior do leste do país
e produtora de petróleo,
foi bombardeada pelo exér-
cito em um ataque com
tanques de guerra. A pro-
víncia central de Homs
também foi alvo do gover-
no, o que deixou 13 pes-
soas mortas. 

Os novos ataques do go-
verno da Síria foram lança-
dos pelo presidente do país
Bashar al Assad, após o se-
cretário-geral da ONU, Ban
Ki-Moon, propor o fim da
violência que se alatra no
país. No entanto, Al Assad
defende as ações de força
do governo e acredita que a

Síria está no caminho da
reforma. 

Desde o último final de
semana, os ataques na Síria
se intensificaram. Para con-
ter os atos violentos, a ONU
(Organização das Nações
Unidas) aprovou uma de-
claração contra o regime sí-
rio na semana passada e a
União Europeia vem am-
pliando sanções contra o
governo do país. 

METRO COM AGÊNCIAS

400
mil pessoas se reúnem
toda sexta-feira na
cidade de Deir al Zor
para protestar contra
o governo sírio. 

Chávez ‘chorou’ quando
descobriu o câncer
Hugo Chávez, presidente
da Venezuela, admitiu on-
tem ter chorado quando
recebeu a notícia do cuba-
no Fidel Castro de que esta-
va com câncer maligno. Se-
gundo o líder, ele ficou tão
abalado que pediu para fi-
car sozinho por um dia pa-
ra “refletir” sobre sua
doença.

Chávez voltou para Cu-
ba no final de semana para
a segunda fase do trata-
mento. Ele deve permane-
cer no país por pelo menos
cinco dias, e as sessões de
quimioterapia devem co-
meçar hoje. Ao voltar para
a Venezuela, o líder deve
reduzir o número de apari-
ções públicas devido aos
efeitos do tratamento, dife-
rente do que fez nas últi-
mas semanas. METRO 

“Quando soube,
pedi um momento
sozinho, fui ao
banheiro e chorei.
Chorei pelos meus
filhos, chorei como
em 12 de abril.”
HUGO CHÁVEZ,
PRESIDENTE DA VENEZUELA

A onda de violência na ci-
dade de Tottenham, no
norte de Londres, deixou
edifícios, carros e lojas in-
cendiados e 29 feridos, en-
tre eles 26 policiais. Mais
de 40 pessoas foram pre-
sas durante as manifesta-
ções  contra a morte de
Mark Duggan, de 29 anos.
Ele foi baleado pela polí-
cia na quina-feira durante
uma troca de tiros. Dug-
gan estava em um táxi
quando foi parado pelos
policiais armados em uma
operação para prendê-lo.
Ainda não foi revelada
mais informações sobre a
morte do britânico. 

O protesto, organizado
por amigos e familiares de
Guggan, começou anteon-
tem quando 300 pessoas fo-
ram às ruas pedir “justiça”
pela morte de Dugan. No
entanto, o que a princípio
seria uma manifestação pa-
cífica, tomou outro rumo
quando um grupo de jo-
vens iniciou cenas de van-
dalismo, segundo a polícia
de Londres. 

Os manifestantes sa-
quearam lojas e atiraram

coquetéis molotov em car-
ros de patrulha, prédios e
ônibus de dois andares,
provocando incêndios na
cidade. Para se proteger e
escapar dos tumultos, mo-
radores deixaram suas ca-
sas, enquanto policiais en-
frentavam a multidão a pé
ou a cavalo. 

O tumulto foi controla-
do ontem e algumas áreas
do bairro continuam com
cordões de isolamento. Os
presos permanecem sob
custódia por crimes violen-
tos, incluindo desordem,
roubo e furto.

Segundo o vice-prefeito
de Londres, Kit Malthous, o
governo fará o possível pa-
ra que essa onda de violên-
cia não se repita e que o ca-
so de Duggan seja esclare-
cido. METRO

Manifestantes incendeiam edifícios, 
lojas e veículos durante protesto 

Quarenta pessoas foram presas 

Tumulto em Londres
deixa 29 feridos

Raio-X

Protesto violento em 

Tottenham deixa a 

cidade londrina em alerta

Ataques: lojas, residên-
cias e caixas eletrônicos
foram depredados duran-
te o protesto. Os manifes-
tantes saquearam lojas e
incendiaram edifícios, su-
permercados, um ônibus
e dois carros da polícia
com bombas caseiras, co-

mo coquetéis molotov. 

Números: mais de 40 pes-
soas foram presas durante
a manifestação. Segundo a
polícia local, três civis e 26
policiais foram feridos.

Policiais: dos 26 policiais
feridos, nove foram leva-
dos para o hospital e dois
continuam hospitalizados.
Os manifestantes jogaram
garrafas contra os policias
durante os atos violentos.

FOTOS: REUTERS

Falso atentado
causa tumulto
no Coliseu
BOMBA. O Coliseu, em Ro-
ma, na Itália, foi evacua-
do as pressas devido a um
falso alerta de bomba. A
segurança do ponto turís-
tica recebeu uma ligação
anônima e encontrou
uma caixa metálica sob
uma das arcadas do local.
O pacote foi neutralizado
e destruído. METRO

Forte tufão
atinge Xangai
JAPÃO. A cidade de Xangai,
na costa leste da China,
foi atingida ontem por
um tufão, chamado  Mui-
fa, que provocou fortes
ventos e chuvas torren-
ciais. Autoridades evacua-
ram mais de 310 mil mo-
radores da cidade, cerca
de 200 voos foram cance-
lados e duas pontes de
acesso à ilha foram fecha-
das. O tufão não atingiu a
capital financeira de Xan-
gai, mas está a caminho
do norte do país rumo a
província de Shandong. 

METRO

Breves

Carros de civis e policiais foram alvo dos
manifestantes  durante o protesto que
abalou a capital britânica. 

Polícia local tem apoio da Theresa May,
ministra do Interior de Londres, para res-
taurar a ordem no bairro. 

Na manhã de ontem, prédios e lojas esta-
vam consumidos pelo fogo. No entanto,
não houve mortes. 

Moradores de Tottenham acreditam que a
manifestação também está relacionada à
situação financeira do país. METRO

Protesto 
em fotos

1
2
3
4
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4

1

3

“É revoltante ver
isso nas ruas de
Londres. Nós
faremos todo o
possível para evitar
que isso se repita.”
KIT MALTHOUSE,
VICE-PREFEITO DE LONDRES
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Disco ao vivo traz o melhor do
LCD Soundsystem
Embora tenha anunciado o
fim da carreira no início
deste ano, o LCD Soundsys-
tem ainda não abandonou
os milhares de fãs que, des-
de o início dos anos 2000,
acompanham sua dançante
mistura de música eletrôni-
ca com punk rock. 

O grupo acaba de lançar
no Brasil “LCD Soundsys-
tem, London Sessions”, gra-
vado ao vivo em uma sessão
de estúdio, em  29 de junho
de 2010 – uma semana após
o histórico show realizado
no festival “Glastonbury”. 

Embora possua apenas
nove faixas, o disco traz os
principais sucessos da car-

reira do grupo, canções ori-
ginalmente lançadas em ál-
buns como “Sound of Sil-
ver” (2007) e “This is Happe-
ning” (2010). 

Hits como “Daft Punk is
Playing At My House” e “All
My Friends” estão na lista. 

A mixagem foi feita pelo
próprio James Murphy, sem
ajuda de computadores. O
último show do LCD Sound-
system foi realizado em
abril, em Nova York. Em fe-
vereiro, o grupo se apresen-
tou no Brasil.  

‘London Sessions’ foi gravado em apenas uma tarde
Álbum reúne sucessos de toda a carreira do grupo

O produtor e vocalista James Murphy 
assina a mixagem do disco

IAN GAVAN/GETTY IMAGES

A capa do álbum

Em fevereiro deste ano, o produtor e vocalista James Murphy
anunciou o fim das atividades do grupo após a última turnê:
“Será o nosso último show. Nós estamos nos aposentando do
jogo. Caindo fora. Saindo”, escreveu Murphy no site da banda.

Rihanna 
em filme 
de ação 
ARMA EM PUNHO. Foi di-
vulgada na internet
uma foto da cantora 
Rihanna no filme 
“Battleship”, caracteri-
zada como a oficial 
Petty Raikes. É a estreia
da artista no cinema. 

METRO RIO

Os ‘Macacos’
lideram
BILHETERIA. “Planeta
dos Macacos: A Ori-
gem”, filme que estreia
no próximo dia 26 no
Brasil, conquistou o 
primeiro lugar nas 
bilheterias dos Estados
Unidos e do Canadá 
ao arrecadar US$ 19,8
milhões na estreia, 
sexta passada.

METRO RIO

Cinema

THAIS.AZEVEDO
@METROJORNAL.COM.BR
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Os hits

“London Sessions” 

sintetiza os sucessos 

da banda, que anunciou

seu fim no início 

deste ano. 

“Us V Them”

“All I Want” 

“Drunk Girls” 

“Get Innocuous!” 

“Daft Punk Is Playing at

My House”

“All My Friends” 

“Pow Pow” 

“I Can Change” 

“Yr City’s a Sucker” 
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por Farini
Os invasores

Áries – 21/3 a 20/4
Organize sua casa e a sua vida finan-
ceira, momento de abertura dos ca-

minhos profissionais. Comunique-se melhor
com a pessoa amada. Saia mais com seus
amigos.

Touro – 21/4 a 20/5
Cuide da sua saúde, faça um check-
up, não espere ficar doente para pro-

curar um médico. Exames de rotinas são
bem-vindos neste momento. Sua vida afetiva
está em ordem.

Gêmeos – 21/5 a 20/6
Aproveite a energia da Lua crescente
e amplie seus ideais. Tudo que você

começar nesta fase será bem-sucedido. Início
de momento neutro nos relacionamentos.

Câncer – 21/6 a 22/7
Olhe bem por onde você anda, preste
atenção no que faz e evite momentos

estressantes. Dê atenção à família neste pe-
ríodo. Possibilidade de resoluções amorosas.

Leão – 23/7 a 22/8
Cuidado com o excesso na alimenta-
ção. Momento de tomar uma decisão

que o ajudará a ter ganhos extras. Alguém que
lhe admira muito trará boas notícias.

Virgem – 23/8 a 22/9
Controle suas emoções, pois o dese-
quilíbrio emocional pode afetar o

seu relacionamento social e profissional. Pro-
cure alguma atividade que favoreça a medita-
ção. Procure ficar um pouco consigo mesmo.

Libra – 23/9 a 22/10
Não fique isolado do mundo, você
precisa promover a comunicação à

sua volta. Possibilidade de encontrar alguém
muito especial que lhe fará muito feliz nestes
dias. Vida financeira estável.

Escorpião – 23/10 a 21/11
Se puder programar uns dias de des-
canso será muito bom. Momento de

renovação tanto no aspecto profissional
quanto afetivo. Demonstre para a pessoa
amada que ela é importante.

Sagitário – 22/11 a 21/12
Dedique alguns momentos do seu
dia à prática da meditação. No âm-

bito profissional, os astros lhe reservam boas
surpresas. Relacionamentos e sentimentos em
alta.

Capricórnio – 22/12 a 20/1
Deixe para pensar em novos em-
preendimentos mais lá na frente.

Viva o momento presente intensamente, pois
em função disto que se definirá o seu futuro
próximo.

Aquário – 21/1 a 19/2 
Não dê espaço ao nervosismo, usufrua
do bem-estar. Momento de você guar-

dar dinheiro, faça algum investimento finan-
ceiro. No amor, converse mais e abra seu co-
ração para a pessoa amada.

Peixes – 20/2 a 20/3
Momento de avaliar seus erros e
acertos e reorganizar o seu planeja-

mento diário. Seja um bom ouvinte, muitas
pessoas precisam de você. Antes de comprar
algo, faça uma pesquisa de preço.

Tânia Gori é reitora da Universidade Livre Holística Casa de Bruxa. Saiba mais sobre você através dos
atendimentos on-line com a Equipe Tania Gori www.taniagori.com.br. Informações (11) 4994-4327.
Novo endereço: rua das Figueiras, 2.146, Bairro Campestre, Sto. André.

Horóscopo

Na antiga Ibéria reverenciava-se Lur, a Mãe Terra, criadora de toda a vida. Um de seus
aspectos era Ekhi, cujos raios dissipavam todos os males. Também era comemorado a
“abertura do Nilo”, festival anual egípcio em louvor às deusas Hathor e Nut.

Participe também no Facebook:
www.facebook.com/metrojornalWeb  
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Cruzadas
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Cruzadas
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Leitor fala Pergunta  

Siga o Metro no Twitter:
@jornal_metro

@Ricky_Uchoa: Ajuda e muito se for
aplicada corretamente. Mexendo no
bolso das pessoas elas mudam a maneira
de agir.

@IvoBorges1: Acredito que não, multa é
só dinheiro para os chefões. A questão é
ter educação e respeito pelo próximo,
isso depende de cada um.

@vmassari80: Sim, mas basta saber como
será feita a fiscalização.

@ProfJanainaMont: O problema no
Brasil é o setor de fiscalização, se
ninguém fiscalizar não vai mudar!

Você acha que multa para quem
desrespeitar pedestres vai reduzir
mortes no tânsito?

Bom Retiro
É uma vergonha o fechamento do
Atendimento Psicossocial (Caps) do
Hospital do Bom Retiro. Não entendo
que razões possam valer esse cancela-
mento. Não precisamos mais de acom-
panhamento? Não estamos doentes?
José Burchenheimer – Curitiba, PR

Aeroporto
Bom, temos uma reforma imensa no
aeroporto para a Copa. Tudo muito bo-
nitinho, mas qual será a tecnologia
usada para remover neblina?
Eloaldo Roberto Silva – Curitiba, PR
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O projeto Paiol Literário re-
cebe amanhã, às 20 horas,
o escritor amazonense
Márcio Souza. 

Márcio Souza nasceu em
Manaus, em 1946. Aos 14
anos, começou escrevendo
críticas de cinema para um
jornal local e em 1965 dei-
xou Manaus para estudar
ciências sociais na Univer-
sidade de São Paulo. Ele já
foi professor convidado da
Universidade da Califórnia,
Berkeley, e escritor resi-
dente nas Universidades de
Stanford e Austin, Texas.

Seu primeiro romance,
“Galvez, Imperador do
Acre”, foi um sucesso de
crítica. Escreveu ainda
“Mad Maria”, “A Ordem do
Dia”, “O Mundo Perdido” e
a tetralogia “Crônicas do
Grão-Pará” e “Rio Negro”. 

Souza trabalha também
como roteirista de cinema,
é dramaturgo e diretor de
teatro e ópera. Dirige atual-
mente o Tesc (Teatro Expe-
rimental do Sesc do Ama-

zonas), grupo teatral que
luta pela preservação da
Amazônia.

Desde 2006, o Paiol Lite-
rário trouxe a Curitiba 46
autores da literatura brasi-
leira. A conversa começa
sempre com as seguintes
perguntas: “Qual a impor-
tância da literatura na vida
cotidiana das pessoas? E
por que ler?”.

Todos os encontros são
reproduzidos na edição do
mês seguinte do Rascunho
e no site www.rascunho.
com.br, para garantir o
acesso aos leitores que mo-
ram em outras cidades.

METRO CURITIBA

Teatro Paiol (praça Guido Via-
ro, s/n.º, Prado Velho, tel.:
(41) 3213-1340). Dia 9/8, às
20h. Gratuito.

A cantora suíça Edith de Ca-
margo, vocalista e fundado-
ra do grupo curitibano
Wandula, apresenta o con-
certo solo “Quase Azul”
amanhã,  na Caixa Cultural. 

Fazem parte do repertó-
rio composições em fran-
cês, inglês e uma canção
em português.

Edith, que não se apre-
senta em um concerto solo
desde o lançamento do seu
primeiro disco, gosta da
ideia. “É um desafio grande
e uma oportunidade mara-
vilhosa de formatar o show
para mostrar a minha cria-
tividade”, comenta.

Além de cantora, ela
compõe trilhas sonoras pa-
ra teatro, dança e cinema.

Em 2002, ganhou os prê-
mios Saul Trumpet: melhor
compositora e melhor mú-
sica, com “L’allumette”, e o
prêmio revelação com o
Wandula. METRO CURITIBA

Caixa Cultural (rua Conselhei-
ro Laurindo, 280). 
Dia 9/8, às 20h30. 
Bilheteria: (41) 2118-5111
R$ 10 e R$ 5 (meia).
Classificação livre.

O grupo MPB4 se apresenta
na Caixa Cultural, de quin-
ta a domingo desta semana. 

Os shows marcam o lan-
çamento do álbum “Antolo-
gia de Boleros”, que conta
com canções versadas para
o português e músicas im-
portantes na história do
grupo vocal, faixas inéditas
ou rearranjadas para a apre-
sentação.

O grupo convidou com-
positores como Zélia Dun-
can, Fernando Brant, Caeta-
no Veloso e Paulo César Pi-
nheiro para atualizar gran-
des clássicos do bolero. 

Fazem parte do repertó-
rio “Cálice” (Chico Buarque
e Gilberto Gil); “Conversa
com o Coração” (Guinga e
Paulo César Pinheiro); “To-
dos os Palcos” (Miltinho e
Magro); “Labirinto” (Gui-
lherme Arantes); e “Festa da
Firma” (Dalmo Medeiros),
além da adaptação de um
texto de Luis Fernando Ve-

ríssimo, que trata da ressa-
ca pelo exagero de bebidas.

MPB4
O grupo foi criado em 1962,
como um trio: Ruy, Aquiles
e Miltinho, mas se tornou
um quarteto com a chegada

de Magro Waghabi. A for-
mação atual tem Dalmo
Medeiros no lugar de Ruy.

São quase 45 anos de
carreira e mais de trinta ál-
buns gravados com músicas
de grandes nomes, como
Vinicius de Moraes, Tom Jo-

bim e Chico Buarque.
METRO CURITIBA

Caixa Cultural (rua Conselheiro
Laurindo, 280). De quinta-feira
a sábado, às 21h e domingo,
às 19h e 21h. R$ 20 e R$ 10
(meia).

O Museu Oscar Niemeyer
inaugura amanhã uma ex-
posição do designer polo-
nês Piotr Kunce. 

Piotr é professor da Aca-
demia de Belas Artes de
Cracóvia, e seus cartazes
têm expressão mundial. Oi-
tenta e quatro trabalhos es-
colhidos farão parte da
mostra, feita em parceria
com o Consulado Geral da
Polônia em Curitiba. O ar-
tista também estará na ci-
dade para a abertura da ex-

posição e participará de
uma palestra no auditório
Poty Lazzarotto. Estarão
presentes professores uni-
versitários e designers lo-
cais, como Antonio Marti-
niano Fontoura, Ivens Fon-
toura, José Augusto Túlio Fi-
lho, Juliane Fuganti Casa-
grande, Kando Fokushima,
Marco Antonio Pedroso,
Marcos Minini, Renato Ber-
tão, Ronaldo Corrêa, Silvio
Silva e Sheila Camargo.

METRO CURITIBA

Museu Oscar Niemeyer 
(rua Marechal Hermes, 999).
Abertura da exposição 
no dia 9 de agosto, com 
palestra no Auditório Poty
Lazzarotto. Continua 
até 11 de setembro.
R$ 4 e R$ 2 (meia).

“No que diz respeito
a cartaz, Kunce é
referência. É uma
verdadeira aula de
comunicação.”
ESTELA SANDRINI, DIRETORA 
DO MON

Cartazes de Piotr
Kunce no MON

Designer polonês é referência mundial

DIVULGAÇÃO

Show terá músicas em francês, inglês e português

DIVULGAÇÃO

Souza é escritor,

roteirista e dramaturgo

DIVULGAÇÃO

MPB4 em shows
na Caixa neste
fim de semana

Grupo tem 45 anos de carreira e ganhou três vezes o Prêmio Sharp na
categoria de melhor conjunto Apresentações são de quinta até domingo

Shows lançam o álbum “Antologia de Boleros”

DIVULGAÇÃO

cultura www.metropoint.com
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Márcio Souza no PaiolEdith de Camargo em
apresentação solo
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decoração

+

Quem diria que aquele ga-
roto que só tirava notas al-
tas, entendia tudo de video-
game e não conseguia arru-
mar namorada entraria na
moda. Se alguém ainda du-
vida que os nerds estão
com tudo, basta ver como
eles atraem as atenções
quando começam a falar de
tablets, softwares, seriados
e jogos de computador.

E já que os nerds não
conseguem largar os apa-
relhos e objetos que fazem

parte de suas vidas, a solu-
ção é levar esse universo
todo para dentro de casa. 

Esse é o conceito da de-
coração nerd, ou geek, co-
mo preferir. Móveis e obje-
tos que incorporam temas
como Star Wars, Super Má-
rio, computadores, e su-
per-heróis dão um ar de in-
teligência e descontração
em ambientes. 

O resultado são espaços
personalizados e muito di-
vertidos. Uma opção criati-

va para quem busca uma
decoração mais excêntrica.

A maioria dos objetos
que fazem parte do uni-
verso nerd é encontrada
em lojas virtuais. Alguns
são achados em lojas físi-
cas, mas grande parte só é
possível comprar em sites
estrangeiros.

Por enquanto, os desig-
ners brasileiros ainda pro-
duzem pouca coisa sobre o
tema, mas quem busca
inspiração para deixar o

ambiente com uma cara
nerd já consegue achar al-
gumas peças muito diver-
tidas em lojas daqui. Al-
mofadas, cadeiras, enfei-
tes, papel de parede, lumi-
nárias, porta-copos. Com
um pouco de criatividade,
fica fácil entrar na onda.

FERNANDO.CORREA
@METROJORNAL.COM.BR

Coisa de Star Wars, Super Mário,
quadrinhos e computadores
viram tema de móveis e peças
de decoração geek Cenários
personalizados e divertidos
incorporam universo dos
videogames e da tecnologia

Elementos resgatam cultura
jovem e dão um ar descontraído
ao ambiente Saiba onde
encontrar alguns objetos

R$ 95
Loja virtual: 
www.osegredodovitorio.com

R$ 690
Loja virtual: 
www.osegredodovitorio.com
Loja: Kare – Melo Alves, 651, Jardins
(SP) Tel.: 11 - 3061-3777

Bancos esc
e enter

Almofada
Robô

Mesinha que imita um iPod do estúdio
italiano Ginepro

FOTOS/DIVULGAÇÃO

Produtos
geek

nerd
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R$ 6.670
Loja: Kare – Melo 

Alves, 651, Jardins-SP
Tel. 11 - 3061-3777

“A decoração nerd 
é sempre bem-
humorada. Ela chama
a atenção pelos
elementos inusitados
que resgatam um
pouco da cultura pop,
como jogos de Atari
e seriados japoneses.
Elementos desse tipo
chamam a atenção
até de quem 
não gosta.”
DOUGLAS DIAS, DESIGNER GRÁFICO

R$ 170
Loja virtual: 
www.osegredodovitorio.com

R$ 40
Loja: LEGO Store –
Shopping Cidade
Jardim-SP

Cabide de
parede Beat

Rosa Lego 

Espelho para
interruptor

iPhone

Almofadas 
control, alt e del

US$ 49
Loja virtual: 
www.starwars.com/shop

R$ 15
Loja virtual: 

www.osegredodovitorio.com

Preço sob consulta
Loja virtual: 
www.osegredodovitorio.com

Banheiro incorpora cenário 
do personagem de videogame Super Mário

R$ 995
Loja: Loja: Kare – Melo Alves, 651, Jardins-SP

Tel. 11 - 3061-3777

Luminária de
Darth Vader

Casinha para cachorro
ou gato Monster Cave

Poltrona
Minc Comic
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Blush de três tonalidades é 
mais natural e tem efeito degradê 

Cada formato de rosto merece
atenção especial na hora do make 
Três em um. Essa é a nova
aposta das empresas de
cosméticos com o lança-
mento dos blushs que
unem três tons diferentes
em uma única embalagem.  

“O rosto tem cores dife-
rentes. Por isso, o blush em
três fases dá um efeito de-
gradê na região em que é
aplicado”, explica Marcos
Costa, maquiador da Natu-
ra. Para ter esse efeito, bas-
ta passar o pincel em círcu-
los sobre os três tons do
blush e aplicá-lo na face. Os
tons do cosmético também
podem ser usados separa-
damente, basta observar
qual cor é a mais indicada
para cada tipo de pele. 

Para deixar as boche-
chas rosadas na medida
certa, o segredo está na
aplicação. Após preparar a
pele – com base, corretivo
e pó facial – e marcar os

olhos, o blush deve ser
aplicado nas bochechas.
“Dê um sorriso para passar
o blush no local correto das
maçãs da face”, explica o
maquiador. 

O produto deve ser pas-
sado  de fora para dentro
do rosto, a partir do osso
da bochecha. Para finalizar
a maquiagem, também é
recomendável aplicar o
blush em outras partes da
face, de acordo com cada
formato de rosto: oval, qua-
drado, redondo ou triangu-
lar inverso. 

Para o dia, tons terrosos,
rosados e sem brilho são os
mais indicados, pois dei-
xam o look natural. O
blush mais escuro é reco-
mendável para a noite. 

Três em um

Com cara de saúde
Além das bochechas, o blush pode ser aplicado levemente 
em outras partes da face, de acordo com o tipo de rosto

Oval Redondo
Triangular
inverso Quadrado

testa (próximo ao cabelo)

laterais da face

queixo

Parte inferior do rosto têmporas

queixos

têmporas

laterais da face

Oval
testa (próximo ao cabelo

Re

Parte inferior do rost

TTri
inv

têmporas

Qua

tê

Brilho
Tom mais claro 
do blush tem um 
leve brilho que 
dá volume à 
maçã da face 

Rosado
Mais opaco do que

as outras cores, o
tom do meio é indi-

cado para peles
morenas claras.

Quando misturado
com os outros tons,

deixa a maçã da 
face com uma 

certa leveza

Roxo
Tom mais escuro
do blush é opaco
e quebra o brilho
das cores claras 

Novo blush mistura os tons e deixa a

maçã da face com uma cor mais natural.

Efeito degradê acompanha as 

diferentes tonalidades do rosto

MARIANNA.PEDROZO
@METROJORNAL.COM.BR

ACESSÓRIOS

Pincel
ideal
O pincel certo faz a
diferença na hora da
aplicação do blush.
Para o maquiador
Marcos Costa, a me-
lhor opção é o pincel
chanfrado. “Por ser
triangular, esse pin-
cel se adapta ao for-
mato do rosto”, diz.
Os pincéis arredonda-
dos também são indi-
cados. O único cuida-
do na hora de aplicar
o blush na face é dei-
xá-lo uniforme e sem
manchas. MP

Trio Blush, 
Natura Una

Pincel Brush 187, 
M.A.C. Cosmetics

Blush Mosaico,
O Boticário

Blush em
dose tripla
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Maurren é ouro 
e mira os 7 metros

Campeã olímpica supera dores na coxa e leva o ouro no Troféu Brasil
de atletismo Equipe de São Caetano vence pela 10ª vez seguida
Após quase ficar de fora
do Troféu Brasil de atle-
tismo por causa de uma
contusão, a saltadora
Maurren Maggi não pre-
cisou de muito esforço
para conquistar a meda-
lha de ouro no salto em
distância, ontem no Ibi-

rapuera. Maurren venceu
a prova com 6,74 m e já
traçou seu objetivo para
a temporada: alcançar a
marca dos 7 m. “Mostrei
que estou bem. Volto a
dizer que meu objetivo é
saltar mais de 7 m no Pan
do México e ganhar o tri-

campeonato da competi-
ção. No Mundial, vou fa-
zer o melhor possível”,
disse a campeã olímpica.

Quem também se des-
tacou na competição foi
Ana Cláudia Lemos, me-
dalha de ouro nos 200 m,
nos 100 m e no reveza-

mento 4x100 m. No sába-
do, ela quebrou o recorde
de 12 anos dos 200 m.

Na classificação geral,
a equipe de São Caetano
foi a campeã, com 733
pontos, 396 a mais que o
Pinheiros, segundo colo-
cado. METRO

RICARDO NOGUEIRA/FOLHAPRESS

A 11ª etapa da Fórmula In-
dy, disputada ontem no cir-
cuito misto de Mid-Ohio, te-
ve o neozelandês Scott Di-
xon pela primeira vez no
ano no topo do pódio. O pi-
loto da Ganassi liderou a
maior parte das 85 voltas da
prova e venceu a batalha
com o seu companheiro,
Dario Franchitti, que segue
líder do campeonato. Ryan
Hunter-Reay completou o
pódio na terceira posição.

O brasileiro Tony Ka-
naan, com uma incrível re-
cuperação, terminou em
quinto. Ele havia largado na
16ª posição. O resultado
manteve o baiano na 4ª co-
locação na classificação.

Vitor Meira, da AJ Foyt,
terminou em 10º lugar. Bia
Figueiredo ficou com a 17ª
colocação com o carro da
Dreyer & Reinbold. Helinho
Castroneves foi apenas o
19º. METRO

Dixon vence a 1ª; Kanaan é o 5º

Dixon recebe a bandeirada na prova de ontem, assim como em 2007 e 2009

LAT/ INDYCAR

Piloto/Equipe Pontos

428
366
335
283
268
258
253
230
224
222
214
212
211
209
207
190
185
183
167
162
160
141
130
126
122 
84

Dario Franchitti/Chip Ganassi
Will Power/Team Penske
Scott Dixon/Chip Ganassi
Tony Kanaan/KV
Oriol Servia/Newman Haas
Marco Andretti/Andretti
Ryan Briscoe/Team Penske
Graham Rahal/Chip Ganassi
Helio Castroneves/Penske
JR Hildebrand/Panther
Alex Tagliani/Sam Schmidt
Takuma Sato/KV            
Ryan Hunter-Reay/Andretti
Vitor Meira/AJ Foyt
Danica Patrick/Andretti 
Mike Conway/Dreyer&Reinbold
James Hinchcliffe
Justin Wilson/Dreyer & Reinbold

Simona De Silvestro/HVM
E.J. Viso/KV
Charlie Kimball/Chip Ganassi
Bia Figueiredo/Dreyer & Reinbold

Sebastian Saavedra/Conquest
James Jakes/Dale Coyne
S.Bourdais/Dale CoyneJustin

Ed Carpenter/Sarah Fisher

1º
2º
3º
4º 
5º
6º
7º
8º
9º
10º
11º
12º
13º
14º
15º
16º 
17º
18º
19º
20º
21º
22º
23º
24º
25º
26º

DAN HELRIGEL/ INDYCAR

Classificados para a Libertadores
Rebaixados para a Série B

Brasileirão

CLASSIFICAÇÃO

P V GP SG

FLAMENGO          33 9 28 15

CORINTHIANS 32 10 24 14

SÃO PAULO 31 10 25 7

VASCO 27 8 22 2

PALMEIRAS 27 7 21 11

BOTAFOGO 25 7 20 6

INTER 22 6 23 4

FIGUEIRENSE 22 6 15 -1

FLUMINENSE 21 7 15 0

CORITIBA 18 5 25 4

CRUZEIRO 18 5 17 0

CEARÁ 18 5 19 -6

BAHIA 18 4 18 -2

ATLÉTICO-MG 15 4 20 -7

GRÊMIO 15 3 14 -3

SANTOS 14 4 16 -4

ATLÉTICO-GO 13 3 13 -6

AVAÍ 13 3 18 -13

ATLÉTICO-PR 12 3 13 -9

AMÉRICA-MG 11 2 16 -12

16ª rodada

SÁBADO

18h30 - São Paulo x Atlético-PR

18h30 - Cruzeiro x Avaí

18h30 - Atlético-GO x Santos

21h -       Botafogo            x           América-MG

DOMINGO

16h - Corinthians x Ceará

16h -      Vasco x           Palmeiras

16h -   Figueirense x Flamengo

16h -   Coritiba x Atlético-MG

18h30 - Grêmio x Fluminense

18h30 - Bahia x Inter

Brasileirão

15ª rodada

SÁBADO

PALMEIRAS 0 x 0 GRÊMIO

FLAMENGO 1 x 0 CORITIBA

ATLÉTICO-MG 1 x 2 FIGUEIRENSE

ONTEM

BOTAFOGO 4 x 0 VASCO

AMÉRICA-MG 3 x 0 FLUMINENSE

ATLÉTICO-PR 1 x 1   CORINTHIANS

INTER 3 x 2 CRUZEIRO

SANTOS 1 x 0 CEARÁ

AVAÍ 1 x 2 SÃO PAULO

BAHIA 2 x 1 ATLÉTICO-GO

“Estou feliz pelo

time. O Franchitti

lidera por muitos

pontos, então, para

nós, ter um fim de

semana com pole e

vitória é muito

importante.” 

SCOTT DIXON, VENCEDOR DA PROVA
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Em jogo equilibrado,  
Furacão empata em casa

Na próxima rodada, meio-campo do Atlético terá que mudar

ALBARI ROSA / GAZETA DO POVO / FUTURA PRESS

Depois de um primeiro tem-
po em que pressionou o vi-
ce-líder Corinthians, o Fura-
cão foi para o intervalo com
a vitória, mas sofreu o em-
pate logo no início do se-
gundo tempo e não teve for-
ças para fazer seu segundo
gol. Para a torcida atletica-
na, fica o consolo da equipe
ter feito um jogo equilibra-
do com um dos melhores ti-
mes do campeonato, mas o
Atlético segue como penúl-
timo do Brasileiro. No próxi-
mo sábado, o time enfrenta
o São Paulo fora de casa.

O jogo começou movi-
mentado, com o Furacão
buscando o ataque, mas
dando espaços para o con-
tragolpe. Logo aos 20 minu-
tos, o Timão acabou per-
dendo um gol incrível. Em
bola cruzada por Fábio San-
tos, Danilo ajeitou para Wil-
lian. Livre na pequena área,

ele chutou por cima do gol.
Aos 34 minutos, veio o

gol do Furacão. Madson
roubou a bola no ataque e
correu para dentro da área.
Puxado, ele caiu e o juiz
marcou pênalti. Cléber
Santana converteu com
uma batida forte no meio
do gol. No fim do primeiro
tempo, Marcinho fez ótimo
lançamento para Morro
Garcia, mas o atacante ma-
tou mal  e acabou desperdi-

çando a boa chance de am-
pliar o resultado.

Logo no primeiro minuto
do segundo tempo Cléber
Santana derrubou Paulinho
na área e o Timão conver-
teu. Buscando a vitória, o
Atlético se lançou à frente,
principalmente com Mad-
son, mas sem eficiência.

Com o resultado de 1x1 contra o Corinthians, 
Furacão estaciona na penúltima colocação Partida
foi decidida em dois pênaltis Cléber Santana e 
Kléberson, suspensos, estarão fora contra o São Paulo

   Pressionado, Tricolor
terá adversário direto
Com uma sequência negati-
va de duas derrotas em casa
e um empate fora, o Paraná
pegará no sábado o ABC-
RN. O time está apenas um
ponto atrás do Paraná na
tabela. Se perder, o Tricolor
será ultrapassado e perderá
a vaga no grupo de acesso.

Depois de lotar o estádio
por duas vezes e ver o time
ser derrotado, a torcida pa-
ranista, pela primeira vez
na Série B, perdeu a paciên-
cia com o time, que saiu
vaiado de campo. Na última
derrota, contra a Ponte Pre-

ta, a equipe foi aplaudida.
O técnico Roberto Fonse-

ca, porém, adianta que ain-
da não pensa em grandes
mudanças. “Não temos que
achar que está tudo erra-
do”, afirma. Para o jogo con-
tra o ABC, o atacante Herna-
ne teve seu nome publicado
no BID e poderá estrear. 

METRO CURITIBA

Hernane está no BID

DIVULGAÇÃO
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A partida

Placas na Baixada: “Rubro-

Negro é quem tem raça”

Escalação

Pela segunda rodada, o Fu-
racão repetiu seus titulares. 
Deivid

Exausto, o volante acabou
substituído no meio do se-
gundo tempo.
Renato Gaúcho

Para o treinador, o desem-
penho dos três últimos jo-

gos contra Santos, Atlético-
GO e Corinthians foi “fan-
tástico.”
Morro Garcia

Uruguaio foi substituído
pelo terceiro jogo seguido
Matador

Furacão ainda não desistiu
de  procurar um centroa-
vante

“Nada muda nesse
momento. Estamos
no caminho certo.”
ROBERTO FONSECA

Éverton Costa volta ao
Coritiba nesta semana
Depois de ficar quatro se-
manas com os médicos, o
meia-atacante Éverton Cos-
ta já está recuperado e só
depende de melhorar a
parte física para ir a campo
já no domingo contra o Ga-
lo, no Couto Pereira. Até se
machucar, Éverton Costa
era um “coringa”  do treina-
dor Marcelo Oliveira, dis-
putando oito das nove par-
tidas em que esteve à dis-
posição. Nas últimas três
rodadas antes de se lesio-
nar, ele foi titular.

Éverton Costa pode se be-

neficiar da inconstância dos
outros  homens de frente do
Coritiba. Davi perdeu a vaga
para Tcheco, quase saiu do
clube e só voltou na última
rodada. Já Marcos Aurélio
foi substituído em quatro
dos últimos cinco jogos do
time – o que fez o atleta re-
clamar publicamente do
treinador.

Depois do empate contra
o Palmeiras e da derrota pa-
ra o Flamengo, o treinador
admitiu que a vaga na Liber-
tadores “está cada vez mais
difícil”. METRO CURITIBA

Meia jogou oito partidas

DIVULGAÇÃO

THIAGO.MACHADO
@METROJORNAL.COM.BR

Atlético: Renan Rocha, Edilson, Manoel, Fabrício e
Paulinho; Deivid (Wendel), Cleber Santana , Klé-
berson e Marcinho (Rodriguinho); Madson e
Morro Garcia (Branquinho) Técnico: Renato Gaúcho

• Gols: Cleber Santana (34 min do 1º T), Alex (1min do 2º T) • Arbitra-

gem: Francisco Carlos Nascimento (AL),com Altemir Hausmann (RS) e
Carlos Titara da Rocha (AL).• Público e renda: 25 mil, R$ 382 mil

Corinthians: Danilo Fernandes,  Weldinho (Ede-
nilson), Chicão  , Leandro Castan e Fábio Santos;
Ralf , Paulinho , Danilo e Alex; Jorge Henrique
(Emerson)  e Willian (Elias Pereira) Técnico: Tite
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